
UCEWAŁA NR IV/27i2011
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia26 styczniazjl I r.

w sprawie okreś|enia $Tmagań' jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzia|alności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie

Gminy Gniewkowo.

Na podstawie art' 7 ust. lpkt.3 iart. l8 ust.2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.
U, z200|r. Nr 142' poz.1591 zniarły:' Dz' U' z2002r. Nr23 poz.2201'Dz'U. z2002r. Nr 62, poz.558'Dz.U.
z 2002r. Nr Il3, poz.984; Dz. U. z 2003r. Nr 214, poz.l806:. Dz. U.22003r. Nr 80, poz. 7171'Dz-U. z 2003r. Nr
162, poz.l568;Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 1.02, poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz:
1203:, Dz. U. z2005r.Nr 172, poz.144l1Dz. U. 22006r. Nr 17, poz. 1f8; Dz. U.2 2005r. Nr 175, poz. 1457', Dz.
U. z 2006r. Nr I8I,poz. 1337;Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.3f7; Dz. U. z 200r. Nr 138, poz.974;Dz. U. z 2007r. Nr
173,po2. 1f181D2. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1l l1; Dz. U.22008r.Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z2009r.Nr 52, poz.
420;Dz.U.2 2009r. Nr 157, poz. l24l; D. U.22010r. Nr 28, poz. l4f;Dz.U. z20l0l  Nr28, poz. 146;Dz.UNr
40 poz. 230' Nr 106 poz. 675) w związku z art.,I ust. 1 pkt. 3 i art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 wreśnial99ór.
o utrz]maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z2005r. Nr 236, poz. 2008 zmiany: Dz. U. z 2006r. Nr 144
poz. l04ft Dz. U.22005r. Nr 180 poz. 1495; Dz. U. 22008r.Nr 223, poz. 1464;Dz.U. zf009r. Nr 18, poz. 97;
Dz. U.22009r. Nr 79, poz. 666; Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz.753;Dz. U.2009r. Nr 215, poz. 1664) Rada Miejska
uchwala co następuje :

$ 1. okeśla się wymaganią jakie powinien spełniaó pfzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zvvierzętuni na terenie Gminy Gniewkowo,
stanowiące załącznik Nr 1 do uchwaty.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

$ 3. Uchwała wchodzi w Ęcie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Ulzędowym Województwa
Kuj awsko-Pomorskiego.
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Załącznik do UchwaĘ NrIY/27/2011

Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dna 26 styczma 2011 r .

Wymagania' jakie powinien spełtriać przedsiębiorca ubi€gający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony przed bezdomn}mi zwierzętami na terenie Gminy Gniewkowo'

$ I. Przedsiębiorca powinien:

l. Posiadać sprzęt i urządzenia przy pomocy których wyłapywane będą zwierzęta bezdomne. Sprzęt
i urządzenia nie m o$ąstwax7ać zAgIoiĘrna d|a żrycia i zArowia mtierząt anl zadawaó im cierpienia.

2. Posiadać spfzęt hansportowy oraz środki do przswoan nvierząt, które spełniają warunki art. 24 ust. 1 ustawy
zdnia21 sierpnia 1997 ro ochronie zwi elząt |Dz.U z20O3 r,Nr l06poz. tooz zpóa.znll,

3. Posiadać potencjał firransowy, kadrowy i techniczny umożliwiający prowadzenie działalriości w wyżej
wymreruonym zatffesre.

4. Prowadzić scfuonisko lub posiadać aktualną umowę ze scbroniskiem, w którym będą umieszczane
wyłapn,vane zwierzęta.

5. W razie braku możliwości natychmiaslowego ptzewiezienia zwierzęcia do scfuoniska podaó mieisce
przetzymywania zorierząt do czasu przewiezienia ich do schroruska, z zabezpieczeniem czystej wody i karmy'

6. W razie potrzeby zapewnić pomoc weterynaryjną
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,  Uzasadnieni €
Y/ w dniu l sierpnia 2009r' weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia o zmianie niektórych ustaw w związku ze

zmianami w organizacji i podziale zadan administracji publicznej w województwie @z. U. Nr 92, poz. 753 zn
zm.)' która wprowadziła zrniany m. in' w ustawie z dnia 13 września 1996r' o ufoz}maniu crystości i porządku
w gminach @z' U' z 2005r' Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Ustawa pozbawia wójtą burmistrza lub prezydenta miasta
kompetencji do określenia wymagan, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
7ezwol.enja na prowadzenie działalności w zakresie ocfuony przed bezdomnymi zvtierzętani. Nowe przepisy
upoważniają radę cminy do okeś|enia ww. wymogów w drodze uchwĄ art. 7 ust 3a ustawy o utrzymaniu
czystości

Sporządziła: W. Brzuska

i porządku w gminach.

PRZEWOD

ngr Jan
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